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Situationsplan (tomtkarta) Planritning (rumsindelning) 

Fasadritning (när skorsten går utanpå fasad) Prestandadeklaration 

VIKTIGT! Med din anmälan ska du bifoga; situationsplan (tomtkarta) som visar i vilken byggnad 
eldstaden ska vara i, planritning (rumsindelning) som visar i vilken del av byggnaden eldstaden ska 
placeras samt en prestandadeklaration som redovisar eldstadens verkningsgrad i procent samt 
utsläppsvärden av CO i volymprocent. 

ANMÄLAN 
för eldstad/rökkanal 

 

Fastighet 
 

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Byggherrens namn Kontaktperson 

Postadress Telefon 1 Telefon 2 

Postnummer och adressort E-post 

Vilken typ av anmälan? 

Nyinstallation i ny byggnad         Utbyte  Annan ändring 

(Vid ändring beskriv vad för något som har ändrats) 

Uppgifter om anläggningen mm 
 

Vilken byggnad gäller ansökan? En-/tvåbostadshus Flerfamiljhus Komplementbyggnad 

Annan byggnad      

Vilken typ av eldstad? Braskamin 

 
Annat 

Pelletskamin Insats Kakelugn Kökspanna 

 
Eldstad (Fabrikat och modellbeteckning) 

    

Vikt. .................... kg 
Skorsten (Fabrikat och modellbeteckning)     

Vikt. .................... kg 

Uppgifter om rökkanal 
 

Nyinstallation 

 
 
 

Ange matrial av rökanal 

   

Är rökkanalen typgodkänd? Ja  Nej   

Handlingar som bifogas anmälan 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
 
Vi har fått dina personuppgifter från de handlingar du skickat in till oss. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är för att kunna fatta beslut enligt 9:1 plan och bygglagen som 
ett led i vår myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med myndigheter som kan bli aktuella i 
handläggningen, andra förvaltningar inom kommunen samt sakägare (grannfastigheter) 
även om dessa är bosatta utanför EU. Den rättsliga grunden för detta är 9:1 plan och bygglagen. 
 
Personuppgiftsansvarig är stadsbyggnadsnämnden i Sundsvalls Kommun. Du har rätt att kontakta 
oss. om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på bygglovavdelningen via kommunens växel. 
Du når även kommunens egna dataskyddsombud via kommunens växel. 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 
 
Sundsvalls kommun 
Telefon: 060-19 10 00 

Uppgifter som besiktningsman 

Alt 1 Sotningsväsendet anlitas för kontroll av brandskyddsfrågorna 

 
Alt 2 Annan än sotningsväsendet utnyttjas som kontrollant 

Uppgifter kontrollant 
Namn (textas) Telefon 1 Telefon 2 

Kompetens (Krav: Lägst skorstensfejartekniker) Åtagande signeras 

En kontrollplan som skall följas upp kommer att bifogas bekräftelsen på anmälan 
Entreprenör Arbetet påbörjas Beräknas klart 

 

 

UNDERSKRIFT/BETALNINGSANSVARIG 
Datum Namn 

Namnförtydligande 
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